
Mobilizadores dos Nucas dos municípios de Alagoas, Paraíba e Pernambuco 
participaram, nos dias 29 e 31 de março, da Jornada Formativa sobre “Me-
todologias de trabalho com jovens e adolescentes e protagonismo juvenil” e 
“Direitos sexuais e reprodutivos de jovens e adolescentes”. O evento contou 
com a participação de Felipe Caetano, ex-integrante do Nuca Aquiraz/CE e 
conselheiro do UNICEF, do consultor de monitoramento da Asserte, Mirley 
Jonnes, e da especialista em Educação da Asserte, Ana Paula Costa.

A Jornada Formativa foi aberta com a fala de Felipe Caetano, que ingressou 
no Nuca de Aquiraz/CE aos 12 anos e deixou a situação de trabalho infantil ao 
conhecer seus direitos através das atividades realizadas no Núcleo. Na sua 
participação, ele falou sobre as estratégias para mobilização de adolescentes e 
os desafios para participação efetiva das crianças e adolescentes nos Nucas. 

Ele destacou que a democratização da linguagem, respeitando o processo 
autentico de expressão, e a participação horizontal, em que todos têm voz 
conforme as áreas de interesse, são fundamentais para integração e para 
estimular a presença e participação dos adolescentes e jovens nos núcleos. 

Em seguida, o consultor de Monitoramento da Asserte, Mirley Jonnes, discutiu 
a metodologia de trabalho com adolescentes e jovens, fazendo uma reflexão 
sobre a cidadania ativa de adolescentes. Ele abordou temas como cidadania, 
relações de poder e protagonismo, além de apresentar os passos da trilha 
metodológica para o desenvolvimento da participação cidadã de adolescentes 
nos Nucas. 

Já no dia 31, a especialista em Educação da Asserte, Ana Paula Costa, con-
versou sobre os direitos sexuais e direitos reprodutivos de jovens e adoles-
centes, explicando cada um deles, e destacando que a educação sexual e 
reprodutiva deve fazer parte do cotidiano do lar, da escola, da comunidade, 
dos grupos sociais, como os NUCAs.

Os vídeos dos dois dias da Jornada Formativa estão disponíveis no canal do 
Youtube da Asserte. Primeiro dia | Segundo Dia
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MUNICÍPIOS EM DESTAQUE

DESAFIO PARA MAPEAMENTO DE BOAS  
PRÁTICAS É LANÇADO PELA ASSERTE
A Asserte lançou, no dia 24 de março, o desafio “Em busca de boas práticas 
nos municípios do Selo UNICEF 2021-2024” para os municípios de Alagoas, 
Paraíba e Pernambuco que aderiram à iniciativa. Conduzido pelo consultor em 
monitoramento da Asserte, Mirley Jonnes, o encontro apresentou a proposta 
de mapeamento de boas práticas, sejam elas iniciativas, arranjos, estratégias, 
projetos ou programas, que estejam sendo bem implementada, gerando resul-
tados e impactos significativos para o município e possam servir de inspiração 
para outras localidades. A gravação está disponível no Youtube da Asserte.
 
Para que os municípios possam compartilhar suas experiências exitosas, a As-
serte preparou um formulário simples e rápido para ser preenchido com 
todos os elementos necessários para que cada município identifique 
sua boa prática e forneça informações para uma posterior ava-
liação. Conforme o UNICEF, as ações devem ser voltadas 
para crianças e/ou adolescentes; serem implementadas 
pelo governo municipal; e atenderem ao menos um dos 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

É necessário também que as iniciativas tenham 
relação com um dos 7 Resultados Sistêmicos, 
contribuam para o eixo de participação de 
adolescentes e também contemplem 
ações específicas para a promo-
ção de equidade de gê-
nero, diversida- d e  
e/ou inclusão.

EIXO DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E  
GESTÃO POR RESULTADOS 

FIQUEM ATENTOS(AS) AOS PRÓXIMOS 
PRAZOS DO SELO UNICEF

Prazos até 30 de junho
1 - Retomada ou criação do NUCA 
2 - Inscrever 8 meninas e 8 meninos na U-Report 
3 - Realização do 1º Fórum Comunitário
4 - Plano de Ação Municipal Pelos Direitos de Crianças e 
Adolescentes

As entregas do Resultado sistêmico 
5 “Desenvolvimento integral, saúde 
mental e bem-estar de crianças e 
adolescentes na segunda déca-
da da vida” foram tema de sala 
aberta no dia 23 de março para 
os municípios de Alagoas, Paraíba 
e Pernambuco. O encontro promo-
vido pela Asserte contou com a par-
ticipação de Silmara Meireles, ges-
tora para implementação de projetos 
da Associação pela Saúde Emocional de Crianças (ASEC), e de Betânia Valé-
rio, monitora ASEC para programas e cursos de saúde e educação emocional. 
A gravação está disponível no canal do Youtube da Asserte.

Um dos pontos de destaque do encontro foi o prazo, até o dia 30 de junho, para 
certificação de, pelo menos, 4 profissionais dos municípios, em saúde mental, 
através do curso Promover para Prevenir, disponível no endereço: https://
asecbrasil-ead.org.br/. A equipe da Asec ressaltou que os inscritos nos cursos 

devem concluir a capacitação até a data es-
tipulada pelo UNICEF, para garantir a pon-
tuação. 

Até o dia 30 de junho, também é necessá-
rio que os municípios estabeleçam o fluxo 
definitivo de atendimento de crianças e 
adolescentes em saúde mental. Já até 31 
de dezembro, é preciso que serviços de 
atendimento psicossocial sejam criados no 
município ou seja indicado um  serviço exis-
tente em outro município para o qual os ca-
sos que demandem atenção  especializada 
serão encaminhados. 

ASSERTE E ASEC PROMOVEM SALA 
ABERTA SOBRE SAÚDE MENTAL

Dos 428 municípios inscritos no Selo UNICEF dos estados de Alagoas, Para-
íba e Pernambuco, 131 já realizaram a primeira edição do Fórum Comunitá-
rio, considerado um dos momentos mais importantes da iniciativa, em que as 
equipes municipais compartilham informações e dialogam sobre as políticas 
públicas locais e a participação social. Conforme levantamento do Monito-
ramento da Asserte, até o final do mês de março, 33 municípios de Alagoas 
realizaram o encontro, 55 na Paraíba e 41, em Pernambuco. 

De acordo com o Guia Metodológico do Selo UNICEF, o prazo para realização 
do Fórum Comunitário para garantir pontuação era até 15 de março. Com a 
prorrogação, os municípios podem realizar o evento até o dia 30 de junho sem 
perder pontos. Quem realizou até o dia 15 março, garantiu ponto extra. Já 
quem agendar o evento após 30 de junho, não vai pontuar. 

Os Fóruns Comunitários têm o objetivo de promover o diálogo e construção 
conjunta com a comunidade, além de ser o momento de aprovar o Plano de 
Ação Municipal pelos Direitos de Crianças e Adolescentes a ser implementa-
do ao longo da edição do Selo UNICEF. A realização do evento é de caráter 
obrigatório para a certificação.  

Asserte participa de 1º Fó-
rum Comunitário de Lucena 
- No dia 31 de março, a coor-
denadora de projetos da As-
serte, Graça Lima, participou 
do 1º Fórum Comunitário do 
Selo Unicef, em Lucena (PB). 
O evento discutiu as políticas 
de proteção a saúde, educa-
ção e desenvolvimento social 
para a garantia de direitos das 
crianças e adolescentes do 
município. Estiveram presen-
tes, o prefeito da cidade, Leo 
Bandeira, o juiz  Antônio Silvei-
ra, secretários, conselheiros tutelares e a equipe da gestão municipal, além de 
crianças e adolescente ligadas ao NUCA do município. 

RESULTADO SISTÊMICO 1

Prazo até agosto 2022
Plano Municipal Pela Primeira Infância (PMPI) postado na PCJ. 

RESULTADO SISTÊMICO 3

Prazos até 30 de junho
Apresentar certificados das capacitações em água, saneamento e promoção 
de higiene nas escolas e unidades de saúde para a prevenção e controle da 
covid-19 de, no mínimo, 1 servidor público da área de educação, 1 da área de 
saúde e 1 da área de assistência social. 
No link: prevescolacovid19.unicef.iprede.org.br (escolas)
No link: prevsaudecovid19.unicef.iprede.org.br (saúde)

RESULTADO SISTÊMICO 4

Prazo até 31 de maio
Adesão do município à iniciativa 1 Milhão de Oportunidades (1MiO)

RESULTADO SISTÊMICO 5

Prazos até 30 de junho
1 - Pelo menos 4 profissionais dos municípios capacitados em pelo menos um 
dos cursos de saúde mental
Link: asec.eduead.com.br

2 - Fluxo de atendimento de crianças e adolescentes em saúde mental defi-
nido.

JORNADA DISCUTE METODOLOGIAS DE  
TRABALHO, PROTAGONISMO JUVENIL E  
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

SALA ABERTA APRESENTA PRAZOS DO  
RS 4 E ADESÃO À 1MIO

A Asserte promoveu, no dia 16 de março, uma sala aberta para discutir as entre-
gas do Resultado Sistêmico 4, que trata das metas de geração de oportunida-
des de educação, trabalho e formação profissional para adolescentes e jovens 
e da adesão à iniciativa 1 Milhão de Oportunidades (1MiO). O encontro, que foi 
realizado em dois horários com os municípios de Alagoas, Paraíba e Pernambu-
co, foi conduzido pela especialista em Política Social e Assistente de Articulação 
e mobilização dos Nucas da Asserte, Carla Santos. A gravação está disponí-
vel no canal do Youtube da Asserte.

Para atender o Resultado Sistêmico 4, os municípios precisam cumprir três en-
tregas. A adesão ao 1Mio é a meta mais próxima. O prefeito ou uma autoridade 
legal deve aderir formalmente à iniciativa até o dia 31 de maio através do site 
https://1mio.com.br/termo. Após acessar o site, o primeiro passo é baixar o ter-
mo de adesão “Municípios do Selo UNICEF” e, em seguida, preencher o formu-
lário e anexar o documento já com a assinatura do prefeito ou autoridade legal.

Até o dia 31 de dezembro deste ano, é necessário que, pelo menos, 4 agentes 
públicos municipais, incluindo o(a) mobilizador de Adolescentes, sejam certifica-
dos no Curso Autoinstrucional Mobilização para Criar Oportunidades de Traba-
lho Decente, Aprendizagem, Educação e Profissionalização. 

Conforme o Guia Metodológico, até 30 de junho de 2024, os municípios devem 
gerar, de acordo com o tamanho da sua população, oportunidades para adoles-
centes e jovens (14 a 24 anos) em situação de vulnerabilidade, na gestão públi-
ca municipal e na articulação com outros setores produtivos local, reportadas na 
plataforma 1 Milhão de Oportunidades.

Para auxiliar os municípios que atenderem estas metas, o UNICEF disponibiliza 
Curso de formação online para agentes municipais, Guia de contratação de 
adolescentes pela Lei da Aprendizagem, Guia de Inclusão Produtiva de Adoles-
centes e Jovens para empresas (digital) e a Plataforma 1MiO (site e aplicativo 
de suporte para adolescentes e jovens na busca por informações acessíveis e 
de qualidade sobre oportunidades e formação para o mundo do trabalho).
 
Guia de Oportunidade do 1MiO - 
Conheça o Guia de Oportunidade da 
iniciativa 1 Milhão de Oportunidades 
(1MiO) para os municípios disponibi-
lizarem ofertas de capacitação e de 
profissionalização para adolescen-
tes. Conforme o Guia Metodológico 
do Selo UNICEF, a adesão ao 1Mio 
deve ser realizada até o dia 31 de 
maio e faz parte do Resultado Sis-
têmico 4 “Oportunidades de educa-
ção, trabalho e formação profissional 
para adolescentes e jovens”.

O 1Mio é articulação nacional com Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Pacto Global, empresas, sociedade civil e governos para gerar oportunidades a 
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.

A Asserte promoveu, ao longo do mês de março, reuniões técnicas com ges-
tores municipais, articuladores do Selo UNICEF e mobilizadores de área para 
discutir a implementação das ações com os municípios que precisam alinhar 
seus processos de organização com a agenda estabelecida no Guia Metodo-
lógico da iniciativa. 

Foram realizados oito encontros, em que foi apresentada a situação dos muni-
cípios em relação às entregas previstas: criação dos Nucas, acesso à PCJ, re-
alização ou agendamento do Fórum Comunitário, entrega do Plano de Ação, 
adesão à BAE, participação nos eventos online e o cadastro de mobilizadores 
de área.

A equipe de Asserte se colocou à disposição dos municípios para auxiliá-los 
a atender os prazos e metas e se comprometeu em ampliar o canal de es-
cuta para tirar dúvidas e oferecer orientações. Para tanto, foram realizadas 
duas salas abertas voltadas exclusivamente para este grupo de municípios. A 
primeira foi realizada no dia 10 de março, com tema “Relembrando o compro-
misso com o Selo UNICEF” e a segunda, em 30 de março, para discutir o eixo 
de participação cidadã: Criação dos NUCA, cadastro no U-Report e Plano de 
Participação Cidadã de Adolescentes. 

Também foram realizados encontros online com os assistentes de mobiliza-
ção e articulação da Asserte e equipes municípais que buscaram atendimento 
individual.

REUNIÕES ONLINE AUXILIAM MUNICÍPIOS 
A ORGANIZAR ENTREGAS DO SELO UNICEF

No dia 21 de março, a equipe da 
Asserte participou de uma reu-
nião com o oficial do UNICEF 
para a iniciativa 1 Milhão de Opor-
tunidades (1MiO), Felipe  Gonzá-
lez, para alinhar e compartilhar as 
demandas relativas ao Resultado 
Sistêmico 4, relacionadas à ade-
são à 1Mio. Na reunião, foram es-
clarecidas diversas dúvidas, infor-
mado os fluxos de monitoramento 
e validação, assim como fornecidas orientação para as principais demandas 
dos municípios.  

ADESÃO AO 1MIO É TEMA DE REUNIÃO 
COM EQUIPE DA ASSERTE

As equipes do Selo UNICEF dos municípios de Minador do Negrão, Pilar, Ta-
quarana, Coité do Noia e Tanque D’arca, em Alagoas, receberam a visita da 
assistente de mobilização e articulação da Asserte, Salete Barbosa, no mês de 
março. Os encontros aconteceram nos dias 22 e 31 de março e contaram com 
a participação das equipes das prefeituras das cidades. Em janeiro, houve en-
contro em Ouro Branco. As reuniões foram uma oportunidade para conversar 
sobre a história do Selo UNICEF em Alagoas, esclarecer dúvidas e auxiliar as 
equipes em relação aos prazos e processos.

ASSERTE FAZ REUNIÕES PRESENCIAIS 
COM MUNICÍPIOS DE ALAGOAS 

Minador do Negrão

Taquarana, Coité do Noia e Tanque D’arca.

Pilar

Ouro branco

A Asserte e a Secre-
taria de Assistência 
Social de Pernambuco 
pactuaram, em uma 
reunião realizada no 
dia 23 de março, em 
Recife, a inclusão do 
Monitor de Risco de 
Implementação do 
Selo UNICEF nos re-
ports do sistema de 
monitoramento da po-
lítica de assistência 
social do Estado que é 
enviado periodicamen-
te  para os municípios pernambucanos.  A parceira, que vai oferecer maior vi-
sibilidade às ações do Selo UNICEF e o fortalecimento da agenda de políticas 
públicas de crianças e adolescentes no cotidiano do monitoramento de assis-
tência do estado, foi alinhada com o então secretário executivo de Assistência 
Social de Pernambuco e atual secretário de Desenvolvimento Social, Criança 
e Juventude, Joelson Rodrigues. 

A reunião contou com a presença da coordenadora de projetos da Asserte, 
Graça Lima, da especialista em Política de Assistência Social da Asserte, 
Ana Cláudia Botelho, do consultor em Monitoramento da Asserte, Mirley Jon-
nes, e da coordenadora de Vigilância Socioassistencial da Secretaria de As-
sistência Social de Pernambuco,  Michelle Rodrigues. Na oportunidade, foi 
apresentado um panorama dos municípios do estado que aderiram ao Selo 
UNICEF e a  necessidade de maior engajamento das equipes de assistência 
social nos processos da iniciativa para fortalecer a intersetorialidade.

“O Selo UNICEF propõe dos municípios uma ação intersetorial, com as áreas 
da Educação, Saúde e Assistência Social. O apoio da Secretaria de Assis-
tência Social é fundamental para fortalecer este trabalho. Percebemos que é 
justamente a Assistência Social em Pernambuco que está com menor adesão 
às atividades do Selo”, disse Graça Lima. 

Durante a reunião, Graça Lima também destacou que Pernambuco teve um 
número recorde de adesões na edição 2021-2024, com a participação de 140 
municípios, porém as mudanças das equipes municipais têm atrasado algu-
mas entregas estabelecidas no cronograma. 

Conforme o Monitor de Risco de Implementação apresentado por Mirley 
Jonnes e Ana Cláudia Botelho, dos 140 municípios, 20 são considerados 
municípios de alto risco, ou seja, não cumpriram algumas das ações neces-
sárias para esta etapa da iniciativa, como a formação do Nuca, cadastro de 
todos os mobilizadores de área, participação acima de 50% nas atividades 
online de capacitação e orientação, adesão à BAE, realização do Fórum 
Comunitário, entrega do Plano de Ação e acesso à Plataforma Crescendo 
Juntos (PCJ). 

Joelson Rodrigues destacou a importância do Selo UNICEF para garantia de 
direitos de crianças e adolescentes e ressaltou que alguns municípios estão 
passando por dificuldades, com equipes reduzidas, altas demandas e pouco 

recursos. Ele recebeu a lista 
com os nomes dos municípios 
com maior risco de não cum-
prirem as entregas e prazos. 

Para também auxiliar no 
maior engajamento das equi-
pes de assistência social e 
apoiar as ações do Selo UNI-
CEF no estado, o secretário 
propôs a participação da equi-
pe da Asserte nos encontros 
presenciais com assessores 
técnicos que serão realizados 
nas sete regiões do Estado. 

UNICEF LANÇA CARTILHA PARA PLANO 
MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

O UNICEF lançou a cartilha “Plano 
Municipal para a Primeira Infância: 
um passo a passo para a elaboração”. 
A publicação, que tem o objetivo de 
apoiar os municípios participantes do 
Selo UNICEF, de forma prática, na ela-
boração ou qualificação de seu plano, 
de modo que ele facilite a gestão e 
se transforme em ações concretas, é 
uma realização do UNICEF, da Rede 
Nacional Primeira Infância (RNPI) e 
da ANDI – Comunicação e Direitos. A 
cartilha está disponível no site do Selo 
UNICEF, na aba Guias.

REPORTAGEM RESSALTA TRABALHO DAS 
EQUIPES DA BUSCA ATIVA ESCOLAR EM 
MUNICÍPIOS DA PARAÍBA 
As ações da Busca Ativa Escolar 
(BAE) na Paraíba foram tema de ma-
téria veiculada no JPB 2ª Edição no 
dia 3 de março. A reportagem apresen-
tou as experiências dos municípios de 
João Pessoa e Caaporã na busca por 
crianças e adolescentes que estão fora 
da sala de aula. A BAE é metodologia 
social e ferramenta tecnológica desen-
volvida pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) e pela União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime), com parceiros. 
Na Paraíba, 189 municípios já aderi-
ram à iniciativa. 

MUNICÍPIOS DE ALAGOAS, PARAÍBA E 

PERNAMBUCO REALIZAM 131 FÓRUNS  

COMUNITÁRIOS

ASSERTE PARTICIPA DE ASSEMBLEIA  
EXTRAORDINÁRIA DA AMUPE

A especialista em Política de Assistência Social da Asserte, Ana Claudia Bote-
lho, participou, no dia 31 de março, da Assembleia Extraordinária da Amupe e 
apresentou aos prefeitos os prazos, metas e ações da edição 2021-2024 do 
Selo UNICEF. Durante a sua fala, a especialista destacou as atividades que es-
tão sendo realizadas pela Asserte para auxiliar os municípios a cumprirem o que 
está estabelecido nos 7 resultados sistêmicos, como os eventos complementa-
res de formação, as orientações técnicas, o Monitor de Risco de Implementação 
construído pelo Monitoramento da Asserte, atendimento personalizado e ainda 
as visitas presenciais que terão início no mês de fevereiro. 

Na ocasião, que reuniu prefeitos e representantes de 70 municípios, além de 
falar sobre as demandas do Selo UNICEF, Ana Cláudia, também destacou a 
importância de os municípios aderirem à Busca Ativa Escolar (BAE), que é fun-
damental para as metas do Resultado Sistêmico 2. Ela também agradeceu o 
apoio que Amupe tem oferecido desde o período de adesão, no sentindo de 
sensibilizar os municípios e estimular a participação na iniciativa.

O então presidente da Amupe, José Patriota, mais uma vez ressaltou a impor-
tância do Selo UNICEF para os municípios, destacando que a conquista da 
certificação reflete a melhoria da oferta de políticas públicas e da garantia de 
direitos de crianças e adolescentes. 

REGISTROS DE ALGUNS FÓRUNS COMUNITÁRIOS  
REALIZADOS EM MARÇO

Arapiraca (AL) Feliz Deserto (AL)

Frei Martinho (AL) Japaratinga (AL)

Mar Vemelho (AL) Messias (AL)

Novo Lino (AL) Penedo (AL)

Piranhas (AL) União dos Palmares (AL)

Bananeiras (PB) Cabedelo (PB)

Caraúbas (PB) Esperança (PB)

Monte Horebe (PB) Monteiro (PB)

Pocinhos (PB) São Bento (PB)

Sumé (PB) Umbuzeiro (PB)

Afogados (PE) Águas Belas (PE)

Arco Verde (PE) Carnaíba (PE)

Caruaru (PE) Cedro (PE)

Garanhuns (PE) Jurema (PE)

Pesqueira (PE) Sanharó (PE)

REGISTROS DE REUNIÕES DE  
ALINHAMENTO DA ASSERTE E UNICEF

24/03/2022  
Apresentação dos 
resultados da pes-
quisa de percepção 
sobre o Selo UNICEF

22/03/2022  
Reunião com UNI-
CEF, Viração e ins-
tituições parceiras 
sobre o U-Report

15/03/2022  
Reunião de Alinha-
mento das Ações 
de Mobilização para 
participação de ado-
lescentes

07/03/2022  
Reunião de discussão 
do novo documento 
de programa

03/03/2022  
Reunião sobre os cri-
térios de validação dos 
Planos Municipais de 
Ação

07/03/2022  
Reunião de Parametri-
zação da validação dos 
Fóruns Comunitários

28/03/2022  
Reunião sobre o
documento de  
validação

MONITOR DE RISCO DE IMPLEMENTAÇÃO 

VAI INTEGRAR REPORT DA SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

https://www.youtube.com/watch?v=qFqRb6jY5ek&t=3940s
https://www.youtube.com/watch?v=1Qfgad4zDCQ&t=23s
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55833113-5837
https://www.facebook.com/Org.Asserte
https://www.instagram.com/org.asserte/
https://www.youtube.com/watch?v=P75dz2fzqM4&t=30s
https://asecbrasil-ead.org.br/
https://asecbrasil-ead.org.br/
http://prevescolacovid19.unicef.iprede.org.br
prevsaudecovid19.unicef.iprede.org.br
asec.eduead.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=P75dz2fzqM4&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=r9KbyoKauEQ&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=r9KbyoKauEQ&t=133s
https://1mio.com.br/termo
https://www.youtube.com/watch?v=r9KbyoKauEQ&t=133s
https://1mio.com.br/sites/default/files/2021-10/Guia-de%20Oportunidades-rs4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y2t5ID9Cfhg&t=496s
https://www.selounicef.org.br/sites/default/files/2022-02/Guia_Plano%20Municipal%20Para%20a%20Primeira%20Inf%C3%A2ncia.pdf
https://www.instagram.com/p/Capyg0utKaN/

